KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG
TESZÜNK ÉRTE, HOGY TISZTÁN LÁSSON

I. A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG

A Közbeszerzési Hatóság szervezeti felépítése:
A Közbeszerzési Hatóság
keretében működő

Az Országgyűlés 1995-ben, az első közbeszerzési törvény
(a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény)
megalkotásával egyidejűleg hozta létre a Közbeszerzési Hatóságot – akkori nevén: Közbeszerzések Tanácsa –
mint a közbeszerzésekre szakosodott önálló szervezetet.
A Hatóság autonóm államigazgatási szerv, kizárólag az
Országgyűlésnek alárendelten működik.

Elnök

Főtitkár

Elnöki Kabinet

A Közbeszerzési Hatóság feladata, hogy a közérdeket,
az ajánlatkérők és az ajánlattevők érdekeit figyelembe
véve hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési
politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében, ezzel
elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon
történő elköltését.

Titkárság

A Közbeszerzési Hatóság keretein belül Tanács működik, amelynek feladata, hogy a közbeszerzési szereplők
minél szélesebb körét, valamint a közérdeket képviselje. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogvitákat a
Közbeszerzési Döntőbizottság bírálja el, mely szintén a Hatóság keretében működik, de attól szakmailag
függetlenül jár el. A Tanács, valamint a Döntőbizottság tevékenységét részletesebben a kiadvány későbbi
fejezeteiben mutatjuk be.
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Közbeszerzési
Döntőbizottság

Tanács
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Közszolgálati
és Támogató
Főosztály

Hirdetménykezelési és
Statisztikai
Főosztály

Költségvetési és
Vagyongazdálkodási
Főosztály

Informatikai
Főosztály

Beszerzési Osztály

Fenntarthatóság
és Nemzetközi
Kapcsolatok
Főosztálya

Szerződésellenőrzési
Főosztály

Jelmagyarázat:
A szaggatott vonal a Döntőbizottság szakmai függetlenségét jelzi, azonban a Hatóság keretében működő
Tanács határozza meg a Döntőbizottság létszámát, valamint nevezi ki és menti fel a döntőbiztosokat.
A folyamatos vonal a Hatóság hierarchiáját és utasítási viszonyait jeleníti meg, azzal, hogy az Elnöki Kabinet
és a Titkárság utasítási joggal nem rendelkezik.
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II. A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KERETÉBEN MŰKÖDŐ TANÁCS
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) alapelveinek, az egyes közérdekű céloknak, az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők
érdekeinek érvényesítése céljából működik. A Tanács tizenhat tagját az ajánlattevői oldal, az ajánlatkérői oldal és
egyes közérdekű célok érvényesítésére hivatott szervek által delegált képviselők alkotják. A Tanács munkája során a
közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztetve – és indokolt esetben az országos gazdasági kamarákkal vagy más
szakmai szervezetekkel együttműködve – a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatókat készít
a jogorvoslati döntésekből, a közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlatából levonható tapasztalatok alapján,
valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról. A Tanács útmutatói a Hatóság honlapján és
a Közbeszerzési Értesítőben kerülnek közzétételre, vagy elérhetők az ingyenesen letölthető Napi Közbeszerzés
mobil applikáció segítségével.

A Kbt. alapelveinek és az egyes közérdekű céloknak az érvényesítése a Közbeszerzési Hatóság
keretében működő Tanácsban, a következő személyek vagy szervezetek által kijelölt személyek
feladata:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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a Tanács elnöke (egyben a Hatóság elnöke),
a gazdaságpolitikáért felelős miniszter által kijelölt személy,
a közbeszerzésekért felelős miniszter által kijelölt személy,
az építésügyi szabályozásért és építés-hatósági ügyekért felelős miniszter, valamint az építésgazdaságért felelős miniszter által együttesen kijelölt személy,
az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által kijelölt személy,
a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, vagy az általa kijelölt személy,
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke, vagy az általa kijelölt személy,
a helyi önkormányzatok országos szövetségei által együttesen kijelölt személy,
a munkáltatók országos érdekképviseletei és az országos gazdasági kamarák – köztük a Magyar
Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara – által kijelölt három személy,
a Magyar Mérnöki Kamara elnöke és a Magyar Építész Kamara elnöke által közösen kijelölt személy,
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók szakmai testülete által kijelölt személy,
az innovációért felelős miniszter által kijelölt személy,
az Állami Számvevőszék elnöke, vagy az általa kijelölt személy,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, vagy az általa kijelölt személy.
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III. A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖTELEZŐ FELADATAI
III. 1. A jogalkalmazók támogatása, a jogalkotás elősegítése
A Közbeszerzési Értesítő kiadása
A Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzési Hatóság hivatalos lapja, mely 2008. július 1-től kizárólag elektronikus
úton jelenik meg a Hatóság honlapján. Az Értesítő tartalmazza az összes hazai közbeszerzési eljárással kapcsolatban közzétett hirdetményt, valamint tájékoztató jelleggel az Európai Unió Hivatalos Lapjába (Tenders Electronic Daily – TED) közzétételre megküldött hirdetményeket is. Az Értesítő ingyenesen, bárki számára elérhető.
A Hatóság 2017-ben önként vállalta, hogy a korábbi heti háromszori megjelenés helyett napi szerkesztésűvé
teszi az Értesítőt.

Útmutatók, elnöki tájékoztatók, közlemények kibocsátása
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabály-változásokat,
valamint a hozzá beérkezett és a jogalkalmazók számára
problematikus, nehezen megítélhető kérdésköröket, és a
Kbt. 183. § c) pontja értelmében útmutatókat bocsát ki.
A Közbeszerzési Hatóság elnöke a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, így például az irányadó közbeszerzési értékhatárokról, elnöki tájékoztatót ad ki.
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Állásfoglalások kiadása
A Közbeszerzési Hatóság a jogalkalmazók tevékenységének segítése érdekében általános felvilágosítást nyújt a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályokra vonatkozó megkeresésekre, továbbá
a közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása során az ajánlatkérők segítése érdekében – elvi
jelentőségű jogértelmezési kérdésekben a közbeszerzésekért felelős miniszterrel szükség szerint egyeztetve – állásfoglalásokat ad.

Jogszabályok módosításának kezdeményezése, illetve jogszabálytervezetek
megalkotásában való részvétel, véleményezés
A Közbeszerzési Hatóság figyelemmel kíséri a Kbt. szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra
jogosultnál a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását, továbbá véleményezi
a közbeszerzésekkel és a Hatóság működésével kapcsolatos jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat.

Öntisztázás
2015. november 1-től került bevezetésre Magyarországon az öntisztázás jogintézménye, mellyel kapcsolatos hatásköröket a jogalkotó a Közbeszerzési Hatósághoz telepítette. Ennek értelmében a gazdasági
szereplőt – a vele szemben fennálló kizáró ok ellenére – nem lehet kizárni a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság véglegessé vált határozata kimondja, hogy az általa tett intézkedések kellőképpen igazolják megbízhatóságát. A Hatóság – vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság
– jogerős határozatát az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles elfogadni.
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III. 2. A Közbeszerzési Hatóság ellenőrzési tevékenysége

Közérdekű bejelentések
A Közbeszerzési Hatóság nagy figyelmet fordít a panaszokra és a közérdekű bejelentésekre. Bárki bejelentést tehet a Hatósághoz minden olyan
esetben, amikor úgy véli, hogy Kbt. -be ütköző magatartás valósult meg egy
közbeszerzési eljárásban, illetve valamely beszerzés során. Bár a jogszabályi
rendelkezések értelmében a névtelen bejelentések vizsgálata mellőzhető
lenne, a Hatóság Elnöke minden esetben megvizsgálja a beadványokat, és
a közösség vagy az egész társadalom érdekét érintő bejelentés esetén jogorvoslati eljárást kezdeményez a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.

Névjegyzékek, nyilvántartások vezetése
A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. rendelkezései alapján az alábbi
névjegyzékeket, illetve nyilvántartásokat vezeti:

• Az EKR-ben a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők listája
• Minősített ajánlattevők hatósági hivatalos jegyzéke
• Hamis adatszolgáltatás vagy jogtalan befolyásolás vagy jogtalan előnyt biztosító bizalmas információ megszerzése miatt kizárást elrendelő ajánlatkérői döntések/döntőbizottsági vagy bírósági
határozatok listája, leírása
• A kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát megállapító határozatok listája
• Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzéke
• Súlyos szerződésszegést elkövető ajánlattevők Kbt. 187. § (2) bek. a) pont ac) alpont szerinti listája.

Hirdetmény-ellenőrzés: a hirdetmény-ellenőrzés a közbeszerzési eljárás folyamatába épített több lépcsős ellenőrzési rendszer egyik elemét
tölti be. Az ellenőrzés célja, hogy a hirdetmények a jogszabályok előírásainak megfelelő, továbbá az adott hirdetményen belül koherens tartalommal, az előírt határidők betartása mellett kerüljenek közzétételre.

Szerződés-ellenőrzés: a Hatóság által végzett szerződés-ellenőrzési
eljárás minden esetben hivatalból kerül elrendelésre az éves ellenőrzési
terv, jogszabályban feljogosított szervek/személyek kezdeményezései, a
szerződés módosításáról közzétett tájékoztató hirdetmények, közérdekű
bejelentések, vagy bejelentett szerződésszegések alapján. Az ellenőrzésekre mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon sor kerülhet.

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások törvényességi ellenőrzése: tekintettel a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás versenyszűkítő hatására, ezen eljárásfajta kizárólag a törvényben meghatározott feltételek esetén és a Közbeszerzési Hatóság elnökének törvényességi ellenőrzése mellett folytatható le. A hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás kivételes jellegére figyelemmel az ajánlatkérőket terheli annak bizonyítása, hogy jogszerűen
választották meg az alkalmazandó eljárásfajta jogalapját. A Közbeszerzési Hatóság minden hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás esetén indokolt döntést hoz a jogalappal kapcsolatban, amelyet honlapján közzétesz.

A Közbeszerzési Hatóság az előzőekben felsorolt névjegyzékek és nyilvántartások vezetésén felül, a
Kbt. előírásának megfelelően a védett munkahelyek listáját honlapján közzéteszi.
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A megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos (HNT) eljárások száma (db)
2014 és 2020 között meredeken csökkent
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a Visegrádi Együttműködés tagállamai közbeszerzési szabályozásának és intézményrendszerének megismerésére és a közbeszerzési jó gyakorlatok megosztására.
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III. 3. Nemzetközi kapcsolatok
A Közbeszerzési Hatóság kiemelt feladata az Európai Unió más tagállamainak közbeszerzési szervezeteivel való kapcsolattartás. Európai uniós tagságunkból következően fontos szerepet kap az uniós testületekben,
a különböző munkacsoportokban végzett munka. E körben a Hatóság munkatársai részt vesznek a Közbeszerzési Szakértői Bizottság, a Zöld Közbeszerzési Szakértői Munkacsoport, e-Certis Szerkesztőbizottság, illetve
Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság Statisztikai és Elektronikus Munkacsoportjainak munkájában.

Kétoldalú nemzetközi kapcsolatok és V4 Plusz
A Közbeszerzési Hatóság nagy hangsúlyt fektet kétoldalú nemzetközi kapcsolatainak fenntartására és fejlesztésére. Ezen találkozók lehetőséget biztosítanak a tapasztalatcserére, más országok, köztük
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III. 4. Fenntarthatóság és innováció támogatása
A Közbeszerzési Hatóság évek óta figyelemmel kíséri a fenntarthatósági szempontok közbeszerzésekkel
való kapcsolatát, mind a nemzetközi trendek, mind a hazai szabályok alakulása vonatkozásában. A Hatóság célja, hogy a zöld és szociális szempontok figyelembevételének fontosságát, valamint az innovatív
közbeszerzések előmozdításának lehetőségeit, a vonatkozó szabályozást, az elérhető jó gyakorlati példákat megismertesse az érdeklődőkkel. A fenntartható közbeszerzésekkel kapcsolatos információk minél
szélesebb körű elterjesztése érdekében a Hatóság külön microsite-ot üzemeltet, melynek elérhetősége:

http://fenntarthato.kozbeszerzes.hu/.
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Zöld közbeszerzés

Szociális szempontok a közbeszerzésekben

Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzéseket,
amelyek során az ajánlatkérők olyan árukat, szolgáltatásokat és
építési beruházásokat szereznek be, amelyek életciklusuk
teljes időtartama alatt kevésbé ártalmasak a környezetre,
mint az egyéb módon beszerzett, azonos fő funkciót betöltő áruk, szolgáltatások és építési beruházások. Zöld közbeszerzési eljárások lefolytatásával az ajánlatkérők befolyásolni
tudják a piacot, ösztönözve a környezetbarát technológiák
elterjedését és a környezetbarát termékek előállítását.

A 2014-ben kihirdetett új közbeszerzési irányelvek1 megalkotásának egyik stratégiai célkitűzése a szociális célok
(foglalkoztatás, munkahelyteremtés, társadalmi integráció) támogatása volt. A szociális (társadalmilag felelős) közbeszerzés az olyan beszerzési tevékenység, amelynek során az ajánlatkérők figyelembe veszik a következő szociális
szempontok legalább egyikét: munkalehetőség, tisztességes munka, a szociális és munkajogok tiszteletben
tartása, társadalmi befogadás (ideértve a fogyatékkal élőkét is), esélyegyenlőség, hozzáférhetőség és minden felhasználó számára alkalmas kialakítás; emellett az ajánlatkérők mérlegelnek fenntarthatósági kritériumokat
is, köztük az etikus kereskedelem kérdéseit, és az önkéntes társadalmi felelősségvállalást (CSR) szélesebb körben
alkalmazzák, betartva az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésben (EUMSZ) és a közbeszerzési irányelvekben foglalt elveket.

A zöld szempontokat tartalmazó eljárások számának és értékének alakulása 2012 és 2020 között
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A szociális szempontokat tartalmazó eljárások számának és értékének alakulása 2012 és 2020 között
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1
2014/23/EU irányelv a koncessziós szerződésekről; 2014/24/EU irányelv a közbeszerzésekről és a 2004/18/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről; 2014/25/EU irányelv a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről
és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
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Innovatív közbeszerzések

III. 5. Közbeszerzési eljárások a számok tükrében

Az innovatív közbeszerzések támogatását és minél szélesebb körben történő terjesztését a Közbeszerzési
Hatóság kiemelt feladatként kezeli, ennek érdekében az Európai Uniónak a témával kapcsolatos gyakorlati
eszközeit, hasznos linkjeit, előremutató példáit fenntartható közbeszerzésekkel kapcsolatos honlapján
közzéteszi. A Hatóság az innovatív beszerzések támogatása érdekében a jogalkalmazók munkáját elősegítendő útmutatót bocsátott ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
szakmai közreműködésével. Az útmutató célja elsősorban az innovációs partnerség alkalmazásának elősegítése.

A Közbeszerzési Hatóság statisztikai adatait az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszer (EHR) segítségével
gyűjti az abban rögzített eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmények adatai alapján. A statisztikai
adatgyűjtés kizárólag a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmények vonatkozásában történik.

A Közbeszerzési Hatóság fenntarthatósági díjai
A fenntarthatóságot szolgáló közbeszerzési megoldások ösztönzése érdekében a Közbeszerzési Hatóság 2018ban megalapította a Közbeszerzési Nívódíjat és a Közbeszerzési Kiválósági Díjat. A díjak elnyerésére minden évben
pályázatot ír ki, amelynek célja, hogy fenntarthatósági szempontokra hangsúlyt fektető, színvonalas közbeszerzési
teljesítmények elismerést kapjanak, és a szakmai figyelem középpontjába kerüljenek.

A Közbeszerzési Hatóság Fenntartható Magyarországért Programja

Az elmúlt tíz évben eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárások számának és értékének alakulása az alábbi
ábrán követhető nyomon. 2020-ban a koronavírus-járvány következtében az eljárások száma esetén a csökkenés
mértéke kb. 25%-os volt, az eljárások értékét tekintve ugyanakkor megközelítőleg csupán 5%-os.

Az eredményes közbeszerzési eljárások számának (db) és értékének (Mrd Ft) alakulása 2011 és 2020 között

Mrd Ft
3 750

3 629,9
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2 250
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A Közbeszerzési Hatóság által 2021-ben elindított program a fenntarthatósági (zöld, szociális és innovatív) szempontok közbeszerzésekben való érvényesülésének további elterjesztéséért jött létre. A program célja a közbeszerzési piac szereplőinek szemléletformálása, a szakmai párbeszéd erősítése, a jogalkalmazók támogatása, illetve
hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismertetése, megvalósításának első lépéseként pedig a Zöld Kódex létrehozására és a Fenntarthatósági Munkacsoport megalapítására kerül majd sor.
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A piaci verseny biztosítottságát a közbeszerzési eljárások esetében olyan mutatók jelzik legjobban, amelyek
azokra az eljárásokra vonatkoznak, ahol a versenyfeltételek a legkorlátozottabban érvényesülnek. Ilyen
mutatóknak tekinthetők az egyajánlatos eljárásokra, a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokra (12. oldal),
valamint az egy eljárásra jutó ajánlatok számára vonatkozó adatok.

A közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzet egyik legfontosabb mutatója, hogy az eljárások
mekkora hányadában érkezik csak egy ajánlat. Az elmúlt négy évben mindössze az eljárások negyedében
érkezett egy ajánlat az uniós eljárásrendben.
Egy közbeszerzési eljárásra jutó ajánlatok száma (db) 2011 és 2020 között
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Az egyajánlatos eljárások számának és értékének aránya az uniós eljárásrendben 2014 és 2020 között
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A hazai kis- és középvállalkozási szektor erősítése a közbeszerzések terén kiemelt stratégiai cél, ezért a
Közbeszerzési Hatóság minden rendelkezésre álló eszközt felhasznál, hogy biztosítsa a kis- és középvállalkozások részvételét az eljárásokban, ezáltal pedig a minél szélesebb versenyt a közbeszerzési piacon.
2019-ben a magyar kkv-k által elnyert eljárások értéke az összes eljárás értékének 59%-át tette ki, azaz 100
elköltött forintból 59 forintot a kkv-k nyertek, minden eddigi rekordot megdöntve.

A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) által elnyert eljárások aránya
az összes eljárás %-ában az eljárások száma és értéke alapján 2011 és 2020 között
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IV. 1. Oktatási tevékenység
A Közbeszerzési Hatóság oktatással kapcsolatos feladatai körében honlapján szerepelteti
a közbeszerzési referens szakképesítéshez kapcsolódó legfontosabb információkat. A Hatóság
segítséget nyújt a közbeszerzési referens képzések során felmerült problémák, vizsgaszervezéssel kapcsolatos technikai kérdések, szakmai és
vizsgakövetelmények értelmezésével összefüggő
problémák kezelésében. A Hatóság együttműködési megállapodást kötött az Eötvös Loránd
Tudományegyetemmel a közbeszerzési szakjogász
szakirányú továbbképzés feltételrendszerének
megteremtéséről. A képzési struktúra és tantárgyi
tematikák kialakításában való együttműködésen túl a megállapodás keretében a Hatóság oktatókat is delegál az
egyetem továbbképzéseihez. Emellett a Hatóság munkatársai aktívan részt vesznek az oktatási tevékenységben a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem közbeszerzési szakjogász szakirányú továbbképzésén is.

Eljárások értékaránya szerint (%)
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IV. 3. Közbeszerzési Értesítő Plusz

IV. 2. Közbeszerzési Akadémia, konferenciák szervezése
A Közbeszerzési Hatóság egyik fontos célkitűzése a közbeszerzési jogalkalmazás támogatása, a jó gyakorlatok elterjesztése, melynek érdekében a Hatóság konferenciákat szervez, illetve elindította az ún. Közbeszerzési Akadémia rendezvénysorozatát. Rendezvényeinken a hazai közbeszerzési szakma tájékozódhat az aktuális közbeszerzési
jogalkotási tendenciákról és összegyűjtött jó gyakorlati megoldásokról, illetve megvitathatja aktuális jogalkalmazási problémáit. Országos hatáskörű szervként nemcsak Budapesten, de több vidéki helyszínen is alkalmat biztosít
a Hatóság a szakmai párbeszédre, 2020-tól pedig rendezvényei online platformon is elérhetővé váltak az érdeklődők számára. A Közbeszerzési Hatóság részvételével lezajlott, közbeszerzési szabályozással kapcsolatos aktualitások megismertetését célzó szakmai képzéseken és konferenciákon az elmúlt években átlagosan 1700 szakember
vett részt.
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A Közbeszerzési Hatóság 2019-ben elindította saját szakmai folyóiratát.
A Közbeszerzési Értesítő Plusz elnevezésű, ingyenesen elérhető és havonta megjelenő kiadvány célja, hogy folyamatos szakmai tájékoztatást
és segítséget nyújtson a közbeszerzési piac szereplőinek; továbbá, hogy
a közbeszerzési területtel foglalkozó szakemberek számára hiteles szakmai információkat biztosítson a szakterületet érintő legfontosabb kérdések, jogorvoslati döntések, jó gyakorlatok, illetve a jogszabályi környezet
esetleges változásai kapcsán. A kiadvány tudományos igényességgel
megírt szakcikkei az aktuálisan felmerülő gyakorlati szakmai kérdésekre
adnak választ. A havilap elérhető a Közbeszerzési Hatóság honlapjának
részeként működő microsite-on (www.kozbeszerzes.hu/ertesitoplusz),
valamint a Napi Közbeszerzés mobil applikáció legfrissebb verziójának új
menüpontjában. A Közbeszerzési Értesítő Plusz oldalát havonta mintegy
ezer érdeklődő látogatja.

IV. 4. Közreműködés a közbeszerzési tudományos közéletben
A Közbeszerzési Hatóság nagy figyelmet szentel a tudományos életben való megjelenésének, ezáltal is
segítve a komplex és széleskörű ismereteket kívánó közbeszerzési terület megismerését, a jogi környezetben való könnyebb eligazodást, valamint a közbeszerzési szabályok elméleti és gyakorlati alkalmazását.
Erre való figyelemmel, a szakemberek tájékoztatása és a jogszerű közbeszerzési jogalkalmazás elősegítése
érdekében, a Közbeszerzési Értesítő Plusz szakmai tartalmának összeállítása mellett a Hatóság közreműködött az új közbeszerzési törvényhez készülő kommentár elkészítésében is.
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IV. 5. Fellépés a korrupció ellen
Az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtése, valamint a közpénzekkel, közvagyonnal való szabályos, célszerű, eredményes és hatékony gazdálkodás elősegítését a Közbeszerzési Hatóság kiemelt feladatának tekinti, így jogszabályon alapuló kötelező szerződés-ellenőrzési
tevékenységén túl is fontosnak tartja az integritás erősítését és a korrupcióellenes magatartás tudatosítását.

Integritás megteremtése
A Közbeszerzési Hatóság kiemelt hangsúlyt fektet a korrupciós helyzetek feltérképezésére, a szükséges
intézkedések azonosítására, és az e téren érvényesülő hazai gyakorlat javítására. A korrupció elleni küzdelemre és a nemzetközi szinten folytatott munkára az Európai Unió és az OECD tevékenységére is tekintettel
a Hatóság különös figyelmet fordít. A Hatóság célja, hogy a nemzetközi, illetve uniós tapasztalatokat a hazai
gyakorlatban is meghonosítsa, és ezáltal hozzájáruljon a magyar közbeszerzési piac tisztaságának előmozdításához. A Hatóság a szervezet belső integritásának erősítését is kiemelt feladatnak tekinti. Figyelemmel arra,
hogy a szervezeti integritás magas színvonala a korrupcióval szembeni ellenállóképességet növeli, a Hatóság a
munkavállalói számára rendszeresen szervez képzéseket a belső integritás erősítése érdekében.

Közbeszerzési Etikai Kódex

A kódex ajánlás jellegű, az érintettek önként alávethetik magukat az abban foglaltaknak, illetve az alapján
kidolgozhatják saját etikai kódexüket. A Hatóság listát vezet a kódexet elfogadókról, mely listát honlapján
közzéteszi és folyamatosan frissíti.

Help-desk telefonos ügyfélszolgálat
A Közbeszerzési Hatóság a jogalkalmazók munkáját támogatva ingyenes telefonos ügyfélszolgálatot tart
fenn általános jellegű jogalkalmazási kérdések tisztázására. A telefonos megkeresések visszajelzésül is szolgálnak,
hiszen egy-egy új szabály, módosulás hatályba lépését követően nyomban jelzik a gyakorlati alkalmazás
során jelentkező problémákat.

Közbeszerzési Anonim Chat
A Közbeszerzési Hatóság 2020-ban Közbeszerzési Anonim Chat (KAC) néven információs csatornát indított
el, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a szervezet munkatársaival bárki, név nélkül osszon meg információkat
vélt vagy valós közbeszerzési jogsértések tekintetében. A KAC zárt rendszerében lehetőség van nemcsak
a bejelentések megtételére, de releváns dokumentumok csatolására is. A KAC-ra feltöltött információk,
dokumentumok nem kötelezik a Közbeszerzési Hatóságot ellenőrzési eljárás lefolytatására, illetve jogorvoslati
eljárás kezdeményezésére; azok nem minősülnek panasznak vagy közérdekű bejelentésnek.

A Közbeszerzési Etikai Kódex célja iránymutatást adni a közbeszerzési eljárások résztvevőinek – ajánlatkérőknek és gazdasági szereplőknek – arról, hogy miként tanúsíthatnak a közbeszerzési eljárások során etikus
magatartást, ezzel is hozzájárulva a közpénzek hatékony felhasználásához, a közvagyon védelméhez, a
közbeszerzési eljárások tisztaságához.
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V. A SZOLGÁLTATÓ HATÓSÁG
A Közbeszerzési Hatóság jogszabályban előírt feladatainak teljesítése mellett szolgáltató hatóságként
informatikai fejlesztésekkel is segíti a közbeszerzési eljárások szereplőit.

Közszolgálati Portál
www.kozbeszerzes.hu

Korrupcióellenes összefogás
2011 novemberében az Állami Számvevőszék kezdeményezésére a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a legfőbb ügyész, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és az Állami Számvevőszék elnöke közös nyilatkozatban
vállaltak erkölcsi kötelezettséget az általuk vezetett szervek korrupcióval szembeni ellenálló képességének
erősítésére, a korrupcióellenes eszköztár fejlesztésére. 2016-ban, az együttműködés ötödik évfordulóján
a Közbeszerzési Hatóság is csatlakozott az egységes fellépésről szóló nyilatkozathoz. 2018-ban a Hatóság
szervezésében került sor a Korrupcióellenes Kerekasztalra, melynek keretében az összefogáshoz csatlakozott felek beszámoltak a korrupció ellen folytatott éves tevékenységükről.
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VI. A KÖZBESZERZÉSI
DÖNTŐBIZOTTSÁG

Napi Közbeszerzés mobil alkalmazás
A Napi Közbeszerzés a Hatóság által működtetett olyan ingyenes mobil alkalmazás, amely a közbeszerzésekkel kapcsolatos legfrissebb információkról folyamatosan frissülő tartalmakkal tájékoztatja a közbeszerzés
iránt érdeklődőket. A személyre szabható hírcsatorna mind az ajánlattevői, mind pedig az ajánlatkérői
oldal számára tartalmaz hasznos tudnivalókat, és letölthető mind Android (Google Play), mind iOS (App
Store) szoftverrel üzemelő mobilkészülékekre. Miután bizonyított a mobilalkalmazás hasznossága és
népszerűsége a felhasználók körében, a Közbeszerzési Hatóság a 2017-es elindítás óta felhalmozott
tapasztalatok és igények alapján a mobilapplikációt megújult felülettel látta el 2020-ban, így a mobilalkalmazás
átláthatóbb, innovatív külső megjelenítés mellett tartalmilag is bővült.

A közbeszerzési eljárásokat érintő egyes jogviták eldöntésére
a jogalkotó speciális jogállású szervezetet, a Közbeszerzési
Hatóság keretében, de tőle szakmailag függetlenül működő
Közbeszerzési Döntőbizottságot hozta létre. A Közbeszerzési
Döntőbizottság független, országos hatáskörrel rendelkező szerv, feladata a közbeszerzésekkel és a tervpályázati
eljárásokkal kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatti
jogorvoslati eljárás lefolytatása.

Az alkalmazásról további információ és link a letöltéshez a Hatóság honlapján elérhető:
A Döntőbizottság a Hatóság keretében működő Tanács által meghatározott számú és a Hatósággal
közszolgálati jogviszonyban álló közbeszerzési biztosból, valamint elnökből áll, akiket a Hatóság keretében
működő Tanács nevez ki és ment fel.

http://www.kozbeszerzes.hu/#napi-kozbeszerzes.

A közbeszerzési biztosok:

• döntéshozataluk során függetlenek,
• jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek,
• döntéseik meghozatalával kapcsolatban nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.
A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása a polgári peres eljárásokkal mutat számos hasonlóságot, a Döntőbizottság a felek jogvitáját kontradiktórius eljárásban dönti el. A Döntőbizottság eljárására a Kbt., valamint
a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a jelenleg hatályos
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
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A Döntőbizottság hivatalból – a törvényben meghatározott szervek és személyek ilyen irányú kezdeményezése nyomán – vagy az arra jogosult által előterjesztett kérelem alapján jár el. A jogorvoslati eljárás célja, hogy gyorsan és hatékonyan fel tudjon lépni a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértésekkel szemben. A Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozata ellen közigazgatási per indítható,
perindításra jogosult a Kbt. 152. §-ban meghatározott – a Döntőbizottság hivatalbóli eljárását kezdeményezni jogosult – szervezet vagy személy is. A közigazgatási per megindításának indoka nemcsak
a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszabálysértése lehet, hanem az a körülmény is, ha a felperes szerint
a Közbeszerzési Döntőbizottság nem megfelelően értékelte, minősítette a kérelmezett korábbi eljárását,
döntését e törvény szabályaira tekintettel. A Döntőbizottság döntéseinek felülvizsgálatára a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel.

A szankciók szerepe az átláthatóság biztosításában
A hazai közbeszerzési szabályozás a jogsértések szankcionálása körében a bírság kiszabását is lehetővé
teszi a jogsértő szervezettel (személlyel), továbbá a jogsértővel jogviszonyban álló jogsértésért felelős
személlyel és szervezettel szemben. A Közbeszerzési Döntőbizottság mérlegelési jogkörében dönt arról,
hogy indokolt-e és fennállnak-e a feltételei a jogsértést megvalósító szervezeten, személyen kívül a jogsértésért felelős személy vagy szervezet bírságolásának.
A Döntőbizottság évek óta érdemi határozatai (2020-ban 418 db) mintegy háromnegyedében (2020-ban
306 db) állapít meg jogsértést.

A Közbeszerzési Döntőbizottság döntései

•
•
•
•
•
•

az alaptalan kérelmet elutasítja,
a hivatalból indított vagy folytatott eljárásban megállapítja a jogsértés hiányát,
megállapítja a jogsértés megtörténtét,
megállapítja a jogsértés megtörténtét és jogkövetkezményeket alkalmaz,
meghatározott esetekben a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki,
a Kbt.-ben meghatározott jogsértések esetén hivatalból megállapítja a szerződés semmisségét
vagy meghatározott feltételek fennállása esetén azt, hogy az érintett szerződés nem semmis,
• a Kbt.-ben meghatározott jogsértések esetén megállapítja, hogy a semmis szerződés esetén az
érvénytelenség jogkövetkezményei alkalmazása körében az eredeti állapot helyreállítható-e,
• a szerződés nem semmis voltának, illetve az eredeti állapot helyre nem állíthatóságának megállapítása esetén bírságot szab ki.
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142 db

61 db

Nem érdemi jogorvoslatok:

81 db

Jogorvoslati kérelem visszautasítása
(eljárásjogi akadály miatt, pl.
elkésettség, ügyfélképesség hiánya,
hiánypótlás nem teljesítése)

61 db

Jogorvoslati eljárás megszüntetése
(eljárásjogi akadályok miatt);
felfüggesztett eljárás

81 db

2020. évre
vonatkozó lezárt
jogorvoslatok
száma

112 db
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306 db

Érdemi jogorvoslatok

418 db

Jogsértés megállapítása

306 db

Jogorvoslati kérelem elutasítása
(jogsértés hiánya miatt)

112 db
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A bírósági felülvizsgálat tapasztalatai

A Döntőbizottság által kiszabott bírságok 2017-től minden
évben 700 millió forint feletti összegben került sor bírság
kiszabásra. A 2017. évben rekordmagas, közel 830 millió
forint összegű bírságot szabtak ki.

A Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárást
lezáró döntései ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, a törvény kizárólag bírósági felülvizsgálatot (közigazgatási pert) tesz lehetővé. A Döntőbizottság döntései ellen indult bírósági felülvizsgálati ügyek
jelentős részét a Döntőbizottság megnyeri.

Jogorvoslatok száma (db), illetve a kiszabott bírság értéke (millió Ft) 2011 és 2020 között
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